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Revidering af www.enli.dk 
ENLI arbejder på en revidering af hjemmesiden og  
der er allerede sket et par forandringer. Der er bl.a. 
sat emneord på tidligere udsendte nyhedsbreve, såle-
des at tidligere informationer nemmere kan findes 
frem. Europakortet med bespisningsgrænser kan til-
gås direkte fra forsiden via menu-baren i venstre side. 
Der arbejdes endvidere med at sætte emneord på 
offentliggjorte afgørelser. Da der fortsat arbejdes på 
hjemmesiden vil man kunne opleve, at oplysningerne 
i den kommende tid måske skal findes andre steder 
end man er vant til. Der vil bl.a. blive gjort mere ud af 
at fremhæve oplysninger om regler og vejledninger. 
 
En engelsk version af hjemmesiden er nu tilgængelig 
via www.enli.dk. På den engelske version ligger cen-
trale oplysninger om ENLI på engelsk, ligesom tilgæn-
gelige engelske versioner af regelsæt og vejledninger 
findes her. 
 
 

Samarbejde - Region Midtjylland 
Lif og Region Midtjylland har indgået en ”Aftale om 
fælles principper mellem Lif og Region Midtjylland for 
samarbejdet mellem lægemiddelvirksomheder og 
regionens enheder om efteruddannelse og kompe-
tenceudvikling af ansatte i Region Midtjylland”. Styre-
gruppen bag ENLI har besluttet, at aftalen skal gælde 
for alle ENLI’s tilsluttede virksomheder. Aftalen træ-
der i kraft 1. september 2019 og kan findes på 
www.enli.dk. 
 
Aftalen med Region Midtjylland er indgået inden for 
rammerne af Danske Regioners fælles principper fra 
februar 2018 – og hovedprincipperne i aftalen ligger 
på linje med aftalerne i de øvrige regioner.  
 
Der er som med de øvrige samarbejdsaftaler angivet, 
at aftalen med Region Midtjylland ønskes inkluderet i 
lægemiddelindustriens brancheetiske regler, hvor 
ENLI vil føre kontrol med, at virksomhederne overhol-
der aftalens bestemmelser.  

 
Indholdet af aftalen med Region Midtjylland følger i 
hovedtræk indholdet i de øvrige regionsaftaler, med 
følgende variationer: 
 
 Aftalen omfatter alle regionens ansatte – dvs. ikke 

alene sundhedspersoner. 
 En række ”mindre” efteruddannelsesarrangemen-

ter (det kan eks. være korte gå-hjem-møder el. 
lign.) undtages fra kravene om ledelsesgodkendel-
se. Bagatelgrænsen fremgår ikke af selve aftalen – 
men undtagelserne vil komme til at fremgå af kom-
mende FAQ. 

 Sundhedspersoners deltagelse i et advisory board 
skal efter ønske fra regionen godkendes af hospi-
talsledelsen (som kan uddelegere godkendelses-
kompetencen) – og ikke som i de øvrige regioner af 
afdelingschefen. Virksomhederne må fortsat gerne 
have en indledende dialog med en relevant og spe-
cifik sundhedsperson for afdækning af interesse 
for deltagelse i et advisory board.  

 
 

Samarbejde med regionerne - FAQ’s 
Region Nordjylland og Lif har udarbejdet en FAQ til 
den gældende aftale mellem parterne om samarbejde 
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mellem lægemiddelindustrien og hospitalsansat 
sundhedspersonale i Region Nordjylland. FAQ’en kan 
findes på www.enli.dk.  
 
ENLI forventer at modtage en FAQ til aftalen mellem 
Region Midtjylland og Lif i løbet af september 2019. 
Denne FAQ vil blive lagt på www.enli.dk. 
 
 

Guide om Markedsundersøgelser - nu i 
engelsk version 
ENLI udkom i efteråret 2018 med en guide om mar-
kedsundersøgelser. Denne findes nu også i en engelsk 
version som kan findes på www.enli.dk - og ligeledes 
på det engelske ENLI-site. 
 
 

Forplejning til frokostmøder under 2 ti-
mer 
ENLI har i den senere tid set et par invitationer til kor-
tere frokostmøder, hvor det fremgår af invitationen, 
at forplejningen til mødet er en sandwich/
snacksandwich.  
 
Det fremgår af vejledningen til Reklamekodeksets § 
13, stk. 7, at der alene til arrangementer med mini-
mum to timers fagligt indhold kan knyttes tilbud om 
middag eller lignende tilbud om egentlig bespisning - 
kage, frugt, kaffe/te/vand og lign. undtaget. Ved fag-
ligt indhold under to timer, vil der skulle foretages en 
vurdering af, hvorvidt den tilbudte forplejning udgør 
egentlig bespisning.  
 
Det er ENLI’s vurdering, at lægemiddelvirksomheder 
bør være påpasselige med at servere sandwich eller 
andet frokostlignende til et kortere møde, der afhol-
des omkring frokosttid. Hvis det angives i invitatio-
nen, at der serveres sandwiches eller lign., kan det 
sende det signal, at der tilbydes frokost i forbindelse 
med mødet, selvom mødets længde ikke berettiger til 
at servere et måltid for de deltagende sundhedsper-
soner.   
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